MUISTIO
27.11.2018
Kunnanviraston valtuustosali

RAUTAVAARAPÄIVIEN SUUNNITTELUPALAVERI

Aika:

klo 12:00 – 13:50

Läsnä:

n. 30 asiasta kiinnostunutta kuntalaista

Aluksi käytiin läpi palaverin kaksinapainen rakenne:
1. Suunnitellaan Rautavaara-hanketta, jossa luodaan rautavaaralainen tapa kehittää
maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa nimenomaan yhteisöllisten tapahtumien
ja toiminnan kautta.
Hankkeen tarkoitus on saada aikaan jatkuvaa toimintaa, eli hankkeessa ei myönnetä
avustusta yksittäisen tapahtuman järjestämiseen. Hanke on yleishyödyllinen
kehittämishanke ja sille haetaan Leader-rahoitusta. Hankehakemuksen on oltava valmis
helmikuussa 2019.
2. Suunnitellaan vuoden 2019 Rautavaarapäiviä, jotka ovat osa edellä mainittua hanketta
(Mona Koskelo/Savon Menevä vastaa).
HANKKEESEEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Nuorten sitouttaminen kylä- ja järjestötoimintaan
Venevalkaman kehittäminen
Digitaaliset mainosbannerit
Rautavaaralainen-lehti
Jatkuvuutta hankkeeseen toisivat neljän eri vuodenajan tapahtumat joille voisi lyödä
ajankohdat lukkoon
a. Venetsialaiset syksy (esim. elokuun 3. lauantai?)
b. joulutori talvi (esim. Itsenäisyyspäivän jälkeinen lauantai?)
c. Pääsiäistapahtuma kevät (pääsiäisenä)
d. RV-päivät kesä (viikko juhannuksesta?)

RAUTAVAARAPÄIVISTÄ:
1. Sopivin ajankohta 28.6.-30.6.2019, sillä
a. Palokuntanuorten leiri Rautavaaralla 30.6.-6.7.2019
b. Eukonkannon mm-kisat Sonkajärvellä 5.-6.7.2019
c. Ei vielä päätöstä ovatko 1, 2 vai 3 päiväiset.
2. Esitettyjä ideoita
a. Perjantaina iltatori ja muuten perjantain teema olisi ns. nuortenpäivä
i. Metsäkartano ilmaisi halunsa osallistua RV-päiville, Metsäkartano voisi olla
mukana myös nuortenpäivässä?
ii. Aleksi mahdollisesti hommaisi musiikkia/esiintyy myös itse
iii. ”Perjantai – Taajamassa kajahtaa”
1. Taajama-alueen yrittäjien järjestämää ohjelmaa päivällä
2. Iltatori
3. Iltatorin jälkeen nuorison päättämää/järjestämää ohjelmaa?
4. Nuoret haluavat vaikuttaa ohjelmaan sekä olla tuottamassa sitä
5. Nuoret voisivat vastata musiikista, äänentoistosta, ohjelmasta, ym.
6. Metsäkartano voisi aktivoida nuoria työhön (taustatuki)
iv. Räväytetään perjantaina Rautavaara-päivät kunnolla käyntiin!
b. Lauantaina pääpäivä
i. ohjelmaa vain torilla ja sen ympäristössä?

ii. torimyyjät paikalle
iii. Toripäivä: Myyntikojuja, eläimiä ym.
1. Vaihtuvaa ohjelmaa tunnin välein
2. Yhdistysten järjestämää ohjelmaa torin välittömässä läheisyydessä
3. PÄÄJUHLA TORILLA: Restentin julkistus, ym. paikallista ohjelmaa
4. Toritanssit?
5. Selvitellään myös, onnistuisiko palokuntanuorten leirin esittäytyminen
jo lauantaina jossakin muodossa? Esim. kalustoa näytille tms..?
c. Sunnuntaina palokuntanuoret järjestäisi kalustoesittelyn/toimintanäytöksen ja
sivukylien ”helmet”
i. Jatkuvana toimintana sunnuntaipäivän ohjelma kiertäisi vuoro vuosin eri
kylillä (sopisi hankkeeseen)
ii. Eri kylien kaikki paikalliset toimijat pääsisivät ja pitäisi tuoda esille
iii. Vuonna 2019 voisi alkaa Nurmeslahdesta esim. ruokailutapahtumalla
Roinilassa
iv. SRK järjestää hautausmaakävelyn sunnuntaina?
v. Selvitetään mahdollisuutta seurata sivukylien ohjelmaa livenä omalta
tietokoneelta/kunnanvirastolta käsin.
3. Digitalisaatio mukaan (sopisi myös hankkeeseen)
i. digi-neuvontaa/toimintatapana ”digi-tärskyt”
ii. jatkossa kuukausittainen ict-neuvonta nuorten toteuttamana/osana
lukiokurssia?
iii. ict-neuvonta kunnan kesätyöna kesätyösetelinä
iv. esitettiin myös Rautavaaralle Youtube-sivuja
4. Saatettiin tietoon, että kyseisenä viikonloppuna myös Korhosten sukutapaaminen
5. Ev.lut.srk tarjosi kirkossa olevaa striimaus-mahdollisuutta livelähetyksen. Sopisi hankkeen
teemaan, voisiko myös RV-päiviä muutenkin striimata ihmisten katsottavaksi?
6. Ideoita sekä Rautavaara-hanketta että RV-päivien osalta saa esittää jatkossa facebookin
kautta. Selvitetään, kuinka toteutetaan. Yhteyttä voi myös ottaa suoraan Mona Koskeloon.
7. RLO lahjoittanut teltat Rautavaaran yrittäjille, telttoja voi hyödyntää tapahtumissa
8. Facebook-kyselyn lisäksi toteutetaan kuntalaisille verkossa toivekysely koskien RV-päiviä
ja hanketta. Tämä sopii myös hankkeen teemaan.
9. Seuraava palaveri pidetään tammikuussa, jolloin saatujen ideoiden pohjalta pitää alkaa
kasata RV-päivien runkoa ja päättää alustavasti ohjelmasta
a. Päätimme, että Rautavaara-päivät pidetään 28.-30.6.2019 välisenä aikana (1,2 tai 3
päiväisenä.
b. Tiivistetty ja alustava ehdotelma:
Pe: Taajama-alueen yrittäjät, kesätori ja nuoret
La: Toripäivä, yhdistykset ja pääjuhla
Su: ”Sivukylien helmet” (yrittäjät), Palokunta nuorten leirin avaus, Srk:n ohjelma
- Sovittiin, että palaverin ajankohdasta ilmoitetaan Rautavaaran kunnan nettisivuilla,
Facebookissa ja halutessaan sähköpostitse sitä pyytäville henkilöille.
10. Hankehakemus jätettävä helmikuussa, Kalakukko ry kokoontuu tekemään
rahoituspäätöksiä maaliskuussa.
Muistion laati Henri Ruotsalainen ja Mona Koskelo

